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REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2016

PROCESSO N° 23122.013399/2016-83

Trata-se de manifestação quanto à impugnação apresentada pela empresa
COLABORE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ao Edital de Pregão Eletrônico nº
044/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Manutenção Predial, Portaria, Jardinagem e Trabalhador Agropecuário , com dedicação
exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, a serem realizados
de forma contínua nos Campi da Sede da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ,
localizados em São João del-Rei.

A empresa acima qualificada apresenta impugnação alegando irregularidades e
inconsistências no referido edital, apontadas em itens distintos, para as quais solicita
retificação no instrumento convocatório. A seguir, a área técnica responsável pela
elaboração do Termo de Referência comenta e elucida os apontamentos efetuados pela
impugnante.

I- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR QUE AS LICITANTES NÃO CONSIDEREM OS
PERCENTUAIS DE IRPJ E CSLL EM SUAS PROPOSTAS.

Quanto ao pedido entabulado pelo impugnante, cabe ressaltar que não há uma
jurisprudência reiterada, trata-se de apenas um único julgado, em contraposição a uma
infinidade de julgados anteriores e que a decisão do Acórdão 648/2016-P não foi
proferida em sede de consulta, portanto não é normativa nem constitui pré-julgamento de
tese, nos termos do § 2º, do art. 1º, da Lei Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.

E que os julgados anteriores eram uniformes no sentido da vedação de aceitar das
licitantes propostas de preços que contenham incidência de encargos de CSLL, IRPJ ou
IRRF, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram
pessoalmente o contratado, não devendo ser repassados ao preço do contrato.

Não há, portanto, que se retificar o Edital, no tocante a esta matéria.

II- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR QUE AS LICITANTES NÃO CONSIDEREM EM SUAS
PROPOSTAS EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO.

A empresa acima qualificada apresenta impugnação quanto à exigência, prevista
7.2 do Termo de Referência que integra o Edital nº 044/2016, estabelecendo que os
equipamentos a serem fornecidos no início da execução dos serviços devem ser novos e
de primeiro uso.

Alega que há empresas que detêm maquinário usado, porém em condições de
utilização e de atendimento ao objeto do certame licitatório, o que representaria economia
aos cofres públicos.

Face às alegações da impugnante, consideradas procedentes após minuciosa
análise, será retificado o 7.2, inciso I, do Termo de Referência do Edital nº 044/2016,
retirando a obrigatoriedade de disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso,
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mas admitindo a possibilidade de utilização de equipamentos semi novos ou com no
máximo 02 (dois) anos de uso.

III- IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO ITEM 12 DO EDITAL POR FALTA DE
CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS
PELO FUTURO CONTRATADO.

A impugnante alega não constar, no instrumento convocatório, critérios objetivos
para avaliação da prestação dos serviços e para ajustes de pagamento à futura contratada,
no formato de um Acordo de Níveis de Serviços.

E, caso tenha optado por não utilizar tal instrumento de medição, a impugnante
solicita a retificação do item 12.8 do Termo de Referência, que dispõe a realização de 02
aferições mensais dos indicadores para verificação dos resultados produzidos pela
contratada, por entender que não estão definidos estes indicadores.

No tocante a este questionamento, de fato o Termo de Referência não contempla
um item específico denominado “acordo de níveis de serviço”, por se tratar de contratação
de um grupo de itens correspondentes a serviços distintos, embora complementares, o
que inviabilizaria ou sobrecarregaria administrativamente a fiscalização caso fossem
definidos indicadores individuais para cada tipo de serviço.

Entretanto, ao longo do texto do Termo de Referência encontram-se dispostos
indicadores suficientes e definidores do nível mínimo de serviço exigido à futura
contratada.

A definição dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e seus
respectivos ajustes de pagamento encontram-se contemplados no item 13, subitem 13.8
do Termo de Referência, que traz a tabela de percentuais por descumprimento de
obrigações contratuais e a tabela descritiva de falhas passíveis de aplicação de multas, a
qual traz definições e caracterizações de faltas contratuais a serem evitadas, e suas
correspondentes multas, visando a garantia da qualidade dos serviços e da perfeita
execução contratual.

Neste sentido, considerando que os ajustes de pagamentos, em caso de inexecução
parcial do contrato, serão efetuados com base no subitem 13.8 do Termo de Referência, e
que a fiscalização técnica e administrativa do contrato a ser firmado é realizada
cotidianamente, optamos por suprimir o texto do item 12.8, que previa a aferição em duas
ocasiões mensais.

IV- INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA ELETRICISTA

A impugnante alega que no Edital nº 044/2016 não menciona a determinação do
pagamento de periculosidade para os funcionários que atuarão como Eletricista no futuro
contrato, reivindicando a retificação do edital a fim de incluir esta informação, já que em
recente esclarecimento prestado a demais empresas foi informado a necessidade de
previsão de pagamento do referido adicional.

É de conhecimento geral, principalmente das empresas que lidam com a prestação
do serviço de locação de mão de obra, com advento da Portaria nº 1.078/2014, do
Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 4, Atividades e operações
perigosas com energia elétrica – da Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e
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operações perigosas, que os profissionais que lidam com energia elétrica de alta e baixa
tensão fazem jus ao percebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30%.

Inclusive, nos orçamentos coletados, na fase de estimativa dos custos para a
presente contratação, foi contemplado o referido adicional pelas empresas que se
dispuseram a fornecer os orçamentos.

Considerando, entretanto, que o edital nº 044/2016 deverá ser republicado face a
necessidade de retificação do item 7.2, inciso I e do item 12.8, do Termo de Referência, já
acima tratados, e a consequente reabertura do prazo de publicação do instrumento
convocatório, não vemos empecilho em incluir no item 5.3 do Termo de Referência a
determinação da inclusão do Adicional de Periculosidade para o cargo de Eletricista,
apesar de já haver legislação regulamentando o pagamento, sendo devido o
conhecimento das empresas de terceirização de serviços.

São João del Rei, 20 de setembro de 2016.

Denilson Fonseca
Chefe Setor Serviços Gerais

UFSJ


